










































 
 

 

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă] 

 

DOCUMENT DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE OFERTANT A 
CLAUZELOR CONTRACTUALE SI A CLARIFICĂRILOR/ MODIFICĂRILOR/ 

COMPLETĂRILOR LA DOCUMENTAŢIA DE 
ATRIBUIRE 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 

Obiectul : Furnizare: SUPLIMENTARE SISTEM CONTROL ACCES PENTRU BAZINUL DE ÎNOT BACĂU; 
Subsemnatul(a) ...................................................................  {nume/ prenume), domiciliat(a) in ………………  
(adresa de domiciliu), identifîcat(a) cu act de identitate (CI/Paşaport), seria nr …………, eliberat de la data de 
 ............................................................................................ …………………., in calitate de reprezentant legal/ 
imputernicit .......................................................................... al Ofertantului …………………………    ,(în cazul 
unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura de achiziţie publica organizata pentru atribuirea 
contractului „ ................. ...................................................... ” organizată de MUNICIPIUL  BACAU, confirm ca 
acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevăzute in Propunerea de  contract  pentru   pe care îl 
prezentam ataşat la prezentul  formular, iniţializat (semnat si stampilat) pe fiecare pagina. 
 
Totodată, confirm ca acceptam Clarificările/ Modificările la Documentaţia de atribuire (Inclusiv anexele acestora (daca 
exista), si le prezentam ataşate la prezentul formular, iniţializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina. 

 

Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 
acreditat în condițiile legii) a reprezentantului 
Ofertantului,  

...................................................................... 

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat 
în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții 
operatorului economic” 

...................................................................... 

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  ...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Operator economic 

............................... 

(denumirea/numele) 

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor obigatorii din domeniul mediului, social, al 
relatiilor de munca  si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca 

 

Prin aceastã declarație subsemnat(ul)/a ……………………………….. reprezentant legal/imputernicit  al  
…………………………(ofertantului/ in cazul unei asocieri se va cuprinde toata denumirea asocierii),  participant  la 
procedura de achizitie in vederea incheierii contractului- SUPLIMENTARE SISTEM CONTROL ACCES PENTRU 
BAZINUL DE ÎNOT BACĂU    , declar pe propria raspundere ca că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile 
referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii care trebuie asigurate pe parcursul îndeplinirii contractului de 
furnizare, pentru personalul angajat în derularea contractului .  

            Totodată, mă angajez prin prezenta, că voi respecta regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și 
protecția muncii, care trebuie asigurate în conformitate cu legislația în vigoare, pe parcursul îndeplinirii contractului 
de furnizare pentru personalul implicat în acesta. Prezenta declarație este valabilă până la data de 
_____________________________________ . (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolui 3 din “Falsuri si inscrisuri “ din Codul 
Penal. 

 

Data________________                                                           Ofertant_____________ 

                                                          Denumirea ofertantului-in cazul asocierii toti membrii asocierii 

           

  

     Nume si prenume 

     ________________ 

     Semnatura si stampila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Declaratie de Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Pentru procedura de atribuire a contractului ,, SUPLIMENTARE SISTEM CONTROL ACCES PENTRU BAZINUL DE 

ÎNOT BACĂU, din care această declaraţie face parte integrantă, (Această declarație se completează de către reprezentantul 

legal al ofertantului și în situația unei asocieri, de către reprezentanții legali ai membrilor asocierii. După completare, se semnează 

olograf de către membrii asocierii, iar ulterior, reprezentantul legal al liderului de asociere o va semna cu semnătură electronică 

extinsă și o va incarca in SICAP/SEAP). 

CONSIMŢĂMÂNT 

Subsemnatul / Subsemnata ……………………………………………………………………, CNP…………………………., 

posesor/posesoare a ………CI …………………………….seria………………….…………..nr ………………………., domiciliat / ă în 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

e-mail ……………………………………………………………………………, telefon ………………………………………… în calitate 

de persoană fizică și reprezentant legal al : 

 

1. …… 

2. …… 

3. …… 

 (se vor completa denumirea, CUI/CIF și  adresa sediului social ale liderului / asociatului reprezentat) 

declar prin prezenta că sunt de acord ca Autoritatea Contractanta- Municipiul Bacau să fie autorizata prin compartimentele de 

specialitate responsabile cu evaluarea, selecția și contractarea contractului  să proceseze datele mele personale și ale ofertantului 

pe care îl reprezint, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea și arhivarea 

datelor conform normelor legale incidente. 

      De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu 

furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării 

verificărilor presupuse de legislatia in vigoare aplicabila, acordând inclusiv dreptul Autoritatii Contractante – Municipiul Bacau de 

a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de evaluare, 

selecție și contractare a procedurii pentru atribuirea contractului ACHIZIȚIA ȘI INSTALAREA  UNUI SISTEM  CONTROL ACCES 

PENTRU BAZINUL DE ÎNOT BACĂU   . 

 Declar că am luat la cunoștință asupra drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv  asupra drepturile pe 

care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptului de acces la date, dreptului la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), 

dreptului la restricționare, dreptului la portabilitatea datelor, dreptului la opoziție, dreptului la rectificare în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin 

canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.  

 

NUME SI PRENUME  ……………………………………… 

DATA   ……………………………………… 

SEMNĂTURA  ……………………………………



 
 
 

 

 

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă] 

 

Formular de Ofertă 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 

Obiectul contractului:  SUPLIMENTARE SISTEM CONTROL ACCES PENTRU BAZINUL DE ÎNOT BACĂU                                        
Către: Autoritatea Contractantă – MUNICIPIUL BACAU 
 

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm contractul ce rezultă din această 

procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu 

Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară. 

 

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea 

Contractantă până la momentul depunerii Ofertei, ofertăm prețul total de ______  [introduceți suma în cifre( cu doua 

zecimale) și litere din Propunerea Financiară]  lei fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în 

cifre( cu doua zecimale) și litere]  . 

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că: 

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ [introduceți detalii], 

comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile 

la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției 

comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta; 

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice 

aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar 

fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016; 

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă 

sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile 

incluse în anunțul de participare și documentele achiziției; 

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne 

declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente; 

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a 



 
 

fost pregătită luând în considerare toate acestea; 

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii 

Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru 

realizarea activităților în cadrul contractului;  

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată 

documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește 

aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente; 

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în 

Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor. 

 

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] zile de la 

data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate 

fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.  

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar 

că: 

i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau 

nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția 

ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa 

cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă 

despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării 

Contractului 

iii. noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a 

subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea 

criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să 

punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor 

depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate 

documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din 

DUAE. 

iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care 

a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] 

înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în 

etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe 

perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru 

demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției  



 
 

v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără 

a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres 

conținutul lor și efectele lor juridice. 

vi. până la încheierea și semnarea scordului-cadru această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 

Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este 

stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi. 

vii. Precizăm că nu depunem Ofertă Alternativă. 

viii. Înțelegem că Autoritatea Contractantă  

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula 

procedura simplificata în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din 

Legea nr. 98/2016. 

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi. 

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate 

anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație. 

ix. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de ___ 

[introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului prin......... [introduceți 

modalitatea de constituire] 

x. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem 

această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate 

de subcontractant). 

xi. Declaram ca termenul de livrare a produselor este de .............zile de la constituirea garantiei de buna 

executie. 

xii. Declaram ca termenul de garantie a produselor este de .............luni de la receptie. 

xiii. Declaram ca termenul de inlocuire/reparare produs in perioada de garantie este de .............zille de la 

emiterea sesizarii. 

xiv. Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din 

HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din 

Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu 

prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate 

intelectuală: 

Nr. Crt.  Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară 

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] 

1.  .... [introduceți informația] 

2.  .... [introduceți informația] 



 
 

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele  pentru care 

părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt 

confidențiale sunt următoarele: 

Nr. Crt.  Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea 

Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale 

1.  .... [prezentați motivul] 

2.  .... [prezentați motivul] 

 

NOTA:  Conform art 57, alin.(4) ,din Lege nr. 98/2016 : ”....Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea 

tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să 

fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar 

nefiind aplicabile prevederile alin. (1).” 

 

 

Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat 

calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat în condițiile legii) a reprezentantului 

Ofertantului,  

...................................................................... 

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat 

în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții 

operatorului economic” 

...................................................................... 

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  ...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                     



Anexa 2 la Formularul de Ofertă

Nr. crt. ECHIPAMENT FURNIZARE / SERVICII Cantitate
Preț Unitar lei 

fără TVA
Valoare, lei, fara 

TVA

I

Actualizare / modificare proiect sistem control acces

II

II.1 Turnichet 2

II.2 Cititor RFID 4

II.3 Controller de turnicheți/uși 2

II.4 Echipament recuperare brățări 2

II.5 Cititor informații brățări 1

III

III.1

III.1.1 Montare echipamente

III.2

III.2.1 Update software SecureProx

III.2.2 Instruirea personalului

 -00 lei 

 -00 lei 

 -00 lei 

ECHIPAMENTE

INSTALARE SI SERVICII POST INSTALARE

INSTALARE

PROIECTARE

SERVICII POSTINSTALARE

TOTAL, fara TVA

TOTAL TVA

TOTAL, inclusiv TVA
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 
 

Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017 

Contract de furnizare 
Nr. __________ din data _______________ 

 
1. În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare produse, între: 
 
MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin PRIMAR , LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, cu sediu pe strada 
Marasesti, nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757, cod fiscal RO27824497, cont trezorerie RO28 TREZ 
0615 006X XX00 0234 în calitate de achizitor, pe de o parte 
 
şi  

 
SC ………………………., reprezentata prin ……………….., cu functia ……………….. cu sediul in 
……………………………………….., telefon …………………., numar de inmatriculare ………………, cod fiscal 
………………….., cont trezorerie RO……………….., deschis la Trezoreria …………………… în calitate de 
Furnizor, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate anexele sale.  
b. achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil Furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, 
pe care Furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze Achizitorului; 
e. proces verbal de receptie calitativa – documentul in care se constata indeplinirea obligatiilor furnizorului fata 
de achizitor dupa punerea in functiune a produsului. 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul 
de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut 
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. 
Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea Furnizorului. 
g. destinaţie finală  - locul unde Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de 
Comerţ (CIC). 
i. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice 
alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă 
ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
j. data efectuării plătii - data prezentării de către Beneficiar a Ordinului de plata în favoarea Furnizorului, vizat 
de banca Beneficiarului. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod 
diferit. 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 
 

Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Furnizorul se obligă să asigure furnizarea de: SUPLIMENTARE SISTEM CONTROL ACCES PENTRU 
BAZINUL DE ÎNOT BACĂU, conform cerintelor caietului de sarcini. 
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul 
contract, pentru sistemul furnizat, conform pct. 4.1,  respectiv ……………… lei , inclusiv TVA. 
 
5. Preţul contractului 
5.1. - Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate si instalate este de ……………… lei,  la care se 
adaugă ………………. lei TVA.  
5.2. - Pretul detaliat pentru fiecare produs/operatiune este detaliat in anexa nr. 1 la prezentul contract. 
5.3. - Pretul este ferm si nerevizuibil pe toata durata de derulare a contractului.  
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de 45 zile de la data intrarii in executie a contractului, conform pct. 7.1. 
6.2 – Temenul de livrare si instalare a produselor este de 45 de zile de la data intrarii in executie a contractului. 
6.3. – Prezentul contract înceteaza sa produca efecte dupa receptia finala a produselor.  
 
7. Executarea contractului 
7.1 –  Executarea contractului începe la data transmiterii comenzii ferme catre furnizor, după semnarea 
contractului de ambele parti si constituirea garantiei de buna executie. Garantia de buna executie se va realiza in 
maxim 5 zile lucratoare de la  semnarea contractului de ambele parti. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 
a. Anexa nr. 1 la contract 
b. Caietul de sarcini inclusiv, dacă este cazul, clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare ; 
c. Propunerea tehnica; 
d. Propunerea  financiara ; 
e. Garantia de buna executie ; 
f. Documentele produselor ( certificat de garantie, fisa tehnica, declaratii de conformitate, etc.) 
 
9.  Obligaţiile principale ale Furnizorului 
9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în caietul de sarcini,  
fara a modifica pretul contractului. 
9.2 - Furnizorul se obliga să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

9.3.-  Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor.  
9.4.- În perioada de garantie a produselor  furnizate, Furnizorul  are obligatia de a inlocui produsele furnizate in 
baza prezentului contract, daca ele nu corespund cerintelor caietului de sarcini, fara costuri suplimentare. 
 
10.  Obligaţiile principale ale Achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele livrate potrivit clauzei 13 în termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Furnizor, în baza facturilor emise de Furnizor  dupa 
efectuarea receptiei produselor,  in  termen de 30 de zile de la depunerea facturii.  
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Factura emisă de către Furnizor se va depune la sediul Primariei Municipiului Bacau completata cu datele 
ambelor parti şi va conţine explicit şi detaliat preţul (lei), cantitatea aferentă de produse,  precum şi numarul 
contractului. 
Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci Furnizorul 
are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce Achizitorul îşi onorează obligaţiile, Furnizorul va relua 
livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, sau le îndeplinește 
necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 
alin. 21 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum 
și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările 
ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea contractului rămasă de executat/executată necorespunzător/executată 
cu intârziere, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât valoarea contractului. Această penalitate se 
aplică pentru obligaţiile din contract altele decât cele pentru care sunt nominalizate punctual penalităţi.  
11.2 - In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termen  de 28 de zile de la data 
scadenta , conform art. 26 din prezentul contract, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 
penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere de la expirarea celor 28 de 
zile în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile  pentru combaterea întârzierii în 
executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti și între 
aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului 
11.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau prestarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, 
care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.11.1 şi 11.2, în completare, părţile 
datorează si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.  
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă a fost declarat in stare de faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În 
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită in mod corespunzator până la data denunţării unilaterale a contractului. 
11.5 – In perioada de valabilitate a garantiei produsului/produselor, Furnizorul are obligaţia de a inlocui/repara 
produsele defecte, cu timp  de răspuns  la  sesizare  de  ____. In situatia in care din vina exclusiva a ofertantului, 
acesta depaseste  timpul  ofertat pentru asigurarea serviciilor de asistenta tehnica si mentenanta, contractantul 
va fi penalizat conform art. 11.1. din valoarea produsului care a facut obiectul solicitarii si nu s-a intervenit.  
 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului:  
12.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5%, din valoarea 
contractului, fara TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. 
Garantia de buna executie se poate constitui  conform art. 154 din Legea 98/2016 cu modificarile si comepeltarile 
ulterioare. 
12.2-  Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5%, din valoarea 
contractului, fara TVA, adica .................. lei. 
12.3 -  Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu 
îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de 
bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului 
instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al 
prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a 
reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
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12.4 – Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data 
îndeplinirii de către furnizor a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de achiziţie publică, dacă nu a ridicat 
până la acea dată pretenţii asupra ei. 
12.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.  
 
13. Recepţie, inspecţii şi teste 
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile din propunere tehnica anexa la contract. 
13.2 - (1) Receptia calitativa (dupa punerea in functiune a produsului) se va face de catre achizitor in prezenta 
unui degegat imputernicit de furnizor si se va finaliza printr-un proces verbal de receptie la punerea in functiune. 
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru 
efectuarea recepţiei. 
13.3 - Recepţia finala se va face la locul indicat de catre achizitor, depozit situat in municipiul Bacau, numai in 
prezenta reprezentantului furnizorului. 
13.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul are dreptul sa îl 
respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:             
        a) de a înlocui produsele refuzate, sau 
        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificaţiilor lor tehnice.   
13.5 - Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat 
datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant 
al Achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor 
obligaţii prevăzute în contract.  
13.7 –  instalatiile identificate ca fiind nefunctionale / partial nefunctionale sau care vor prezenta defecte ca 
urmare a transportului si/sau a manipulari inadecvate vor fi refuzate la receptie, furnizorul inlocuind aceste 
produse cu altele noi in termen de maxim 3 zile de la data receptiei.  
 
14. Ambalare şi marcare  
14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala si proteja produsele pentru ca acestea să ajungă în bună stare la 
destinaţia finală, Primaria Municipiului Bacau. 
 
15.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
15.1 -  Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de Achizitor respectând  termenul 
comercial stabilit.  
15.2 - (1) La expedierea produselor, Furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat Achizitorului, cât şi, 
după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, 
locul de încarcare şi locul de descărcare. 
(2) Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele, dupa caz: 

a) factura  
b) avizul de expeditie ; 
c) fise tehnice ale produselor; 
d) certificat de garantie. 
e) procesul verbal de livrare si punere in functiune. 
 

15.3 - Certificarea de către Achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face după livrare, 
prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru 
livrare. 
15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 
recepţia produselor.  
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16. Asigurări 
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau 
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare 
convenit, dupa caz. 
 
17. Perioada de garanţie acordată produselor 
17.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta produsele furnizate prin contract. De asemenea, Furnizorul are 
obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract vor corespunde calitativ cerintelor din caietul de 
sarcini. 
17.2 - (1) Perioada de garanţie acordată sistemului de către Furnizor este  de _____ de la data receptiei. 
 (2) Perioada de garanţie a produselor începe la data incheierii procesului verbal de recepţie si instalare.  
17.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în 
conformitate cu această garanţie. 
17.4 - La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui 
produsul, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc 
pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. 
17.5 In perioada de valabilitate a garantiei produsului, Furnizorul are obligaţia de a inlocui/repara produsul defect, 
cu timp  de răspuns  la  sesizare  de ______.   
17.6 - Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, 
Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele Furnizorului şi fără a aduce nici un 
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
 
18. Ajustarea preţului contractului 
18.1 - Pentru produsele livrate, plăţile datorate de Achizitor Furnizorului sunt cele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 
18.2 - Preţul contractului este ferm si nerevizuibil pe toata durata de derulare a contractului. 
 
19. Amendamente  
19.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale 
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
20. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
20.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele asumate prin contract. 
20.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are obligaţia 
de a notifica, în timp util, Achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate se face cu acordul 
parţilor, prin act adiţional. 
20.3 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de furnizare, orice intârziere 
în indeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Furnizorului. 
 
21. Cesiunea  
21.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina 
partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial. 
 
22. Forţa majoră 
22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
22.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 



 

 

 

                                                                              

                                                                                                                                                                  

6 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 
 

Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017 

22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
22.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să 
poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
23. Soluţionarea litigiilor 
23.1 - Achizitorul şi Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 
23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
judecătoreşti din Romania.  
 
24. Limba care guvernează contractul 
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. Comunicări 
25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
 
26. Legea aplicabilă contractului 
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
           Părţile au înţeles să încheie azi .........2021 prezentul contract în 3 exemplare, 2 exemplare pentru 
Achizitor si un exemplar pentru Furnizor.     

ACHIZITOR F U R N I Z O R  
MUNICIPIUL  BACAU ……………………………….., 

PRIMAR ADMINISTRATOR 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU ……………………………. 
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